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afsagt den 27. januar 1953.
i sag 59/1952. angående fredning af Kirkealleen,

der fra Kirkeskoven i Vordmngborg
fører til Vordingborg kirke.

Ved skrivelse af 3. december 1952 anmodede Vordingborg menighedsråd
,
" om fredning af Kirkealleen, der fra Kirkeskoven i Vordingborg fører til
,:_)'ordingborg kirke. Menighedsrådet begrundede sin anmodning med, at Vor-
~, dingborg byråd påtænkte en fældning af alleen, der da~er en smuk afslut-
" ~ing på Kirkeengen og giver omgivelserne ved Vordingborg kirke en særlig
e~arakter.
, , Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt fredningsbegæringen.

Vordingborg byråd har på Vordingborg kommunes vegne protesteret mod
, fredningen under henvisning til, at alleen er uden væsentlig fredningsmæs-

sig betydning, at alleen hører under Vordingborgs lystanlæg, og at udvalget,
der administrerer disse, må træffe de normale faglige foranstaltninger
uden Xxxix indblanding fra andre lokale myndigheder.

Ven en besigtigelse den 12. d.m. konstateredes, at Kirkealleen består
~ ialt 14 træer af bornholmsk røn, 06 at der i aIaeens vestre side nærmest

den gamle kirkegård. forefindes et kastanietræ ved ejendommen Ingemannsvej
nr. ll. Umiddelbart øst for alleen ligger den ubebyggede Kirkeeng, medensel
der på de arealer, der støder op til alleens vestre skel ligger ~o villaer.(~

'!Under besigtigelsen indfandt enkefru -;{erngreensig af egen drift og '~
oplyste, at hun bebor den nordligste af disse villaer, Ingemannsvej nr. 11,

~l egneK-,! der ejes af hendes søn, Holger Bnevold i: 7/erngreen. På dennes og sineY'vegne
1.\1

erklærede fru Werngreen, at hun ønskede alleen bevaret. Hun protesterede
f samtidig mod, at det overmævnte kastanietræ blev fældet, idet hun gjorde

sø)lsItJldende, at træet stod på hendesYrejendom.
Fredningsbegæringen går ud på følgende:
Alleens træer fredes således, at de ingensinde må fældes, topskæres

eller på anden måde udsættes for en behandling, ~er kan føre til deres
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År 1953, den 22. juni, afsag,'le overfredningsnævnet p:) grundlag
af mundtlig og skriftlig votering f0lgende

k e n d e 1 s e
i sagen nr. 1130/53 vedrarende fr0dning el1' Kirkealleen i Vordingbo:rg.

I den af frednin68n~vnet for Pr~st0 amt den 27. januar 1953 af-
sagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 3. decerrber 1952 anmodede VOldine;borg menisheds-
'[8dom fredning af IHrkealleen, der fra Kirkeskoven i Vordingborg
fører til Vordingborg kirke. Menighedsrådet begrundede sin anmodning
med at Vordingborg byrt.l.dp~t-linkteen fBldning af alleen, der danner
en smuk afslutning på Kirkeengen og giver omgivelserne ved Vordingborg
kirke en s~rlig karakter.

Danmarks Naturfredningsfor'ening har tiltrådt fredningsbegærintZen.
Vordingborg byråd har p8 VordinGborg kommunes vegne protesteret

mod fredningen under henvisning til, at alleen er uden VÆsentlig fred-
ningsm:Essig betydnine, a t alleen hører under Vordinrborgs lystanl':Dg,
og at udvalget, der admini strerer disse, m:3 tr-:;effc~de no rmc\lt:faglige
foranstal tninger uden indbliJnding fra andre lokale myndigheder.

Ved en besigtigelse s.en12. d. m. konstateredas, at Kirkc~'1.l1een
best8r af ialt 14 tr.~er af bornholmsk rØn, og at der i alleens vestre
side nllrmest den gamle kirkeg&rd forefinClos et kastanietr-:evea ejendom-
men Ingemannsvej nr. ll. Umiddelbart !?lstfor alleen ligger (;onubebyg-
gede Kirkeeng, medens der på do arealer, der støder op til alleens
vestre skel ligger to villaer.

Under besigtige18en indfandt cnl{efru Werngreen sig af egen drift
og oplyste, at hun beboer den nordligste uf disse villaer, Inb8manns-
vej nr. 11, der ejes af hendes s".'H1, Holger :E.'nevoldWerngreen. På denn~'"
og sine egne vegne erkl":eredefru Werngreen, at hun ønskede alleen be-
varet. Hun protes~~0~ samtidig mod, at det ovenn~vnte kustanietræ
blev f1l1det, idet hun gjor"de 6'Bldende, at tr:Bet stod p,'j hendes søns
ejendom.

Fredningsbeg~ringen går ud p8 f01gende:
Alleens tr~er fredes s~ledes, at de ingensinde m8 f~ldes, topok~res
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elle2.' p;~ anden m~de udsættes fol' en behandling, der kan føre til
deres ødel.eggelse. S:3fremt f-Bldning rr..~tte blive nødvendig pti grunc1 af
t:r\BerneS sygdom eller alder, skal efterplantning finde sted P~l en
s:1dan m~de, at karakteren af [tlle bevarc.;s. Eventuel vejforbl::dring m~
foretages med st0rste sk~nsnmhed. Den grenekapning, som ar nødvendig
af hensyn til en gennem alleen gående elektrisk ledning, må foret~ges.
I'1vrigt IDf:i grenøkapning finde sted, n:~r tr.Bernes udseende eller Eyedom
i t:l:'~~ernekrBver det. Grenekapning og øvrig vedligeholdelsE: samt even-
tuel tlfterp1f1.ntning foranstul tas af Vordingborg byrtJd og på komn:unens
bekostning. Såfremt anden &lt træer end bornholmsk ran 0nGkes ef ter-
plantet, forhandles med fredningsn~vnet for Pr~stø amtsr8dskreds,
hvem pataleretten ligeledes tilkommer.

Under hensyn til, at Kirkealleen efter U:Bvnets opfattelse giver
Vordingborg kirkes omei velser n:od s;;rd en 8.:Brlig karakter og falder
smukt ind i landsl~abet, bl<1ndt andet ved at danne en natul'lig og vel-
egnet begrænsning af Kirkeengen mod vest og ved at forbinde Ki:cke-
skoven med Vordingbor-e kirke, finder n-Bvnet, at den begærte fredning
i henhold til § l, jfI'. 13 i lov om n~tuI'fredning nr. 140 af 7/5 1937
vil v:zre at t~-ge til f0lge, og a t fredningen bf)r have det ovenfor t..n-
førte indhold, hvorved at det ovenomhandlede kastanietræ bør indg8
under fredningen, s:3.fremt tl::eet m~ttf': vise sig at stt! pr) alleens grund.

Bfter omst::endighederne vil der ikke v~re at u0rede erGtatning for
fredningen, hvorved berr:.:zl'kes, 0.t Vordintl:borg byr~Jd ikke har nedlagt
påatand om erstatning i tilf:elde af fredning."

Konklusionen er sålydende;
"Den ovenomh-_tndlede .t{irkG:·ll1e bØ1 fredes som foran [:i.nført. 1):3tale-

retten hul' fredningEn-:evnet for Præstø o.mtsr~dskreds.
Erstatning udredes ikke."
Kendelsen er af Vordingbore byr;~d indanket for over·fredni.ngsnævnet,

som den 9. maj 1953 har besigtiget alleen og forhandlet med r0præsen-
tanter for byr~}det og Vordingborg menighedsn·Jd.

Overfr<::dni:lgsn.BVUet finder herefter ikke frr.::dningen af s;j væsent-
lig botydning, at dor er tilstl.:Bk.trolie begrundelse for ved en fred-
ningskendelse at udelukke byr~dets fri rådi6hed over alleen.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet fOl Præstø ~mt den 27. januar 1953 afsagte

kendelse vedr-:-,rende fredninc af Kirkealleen i Vordingborg ophæves •.
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